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slovo primátora

Vážení občané, 
i když nás ještě čekají nějaké dozvuky oslav 750 let 

Frýdku-Místku, drtivou většinu akcí, s nimi spojených, 
máme úspěšně za sebou. Bylo jich tolik, že se každý urči-
tě pobavil na těch, které mu byly nejbližší. Ale kalendář 
městských akcí, kterými podporujeme různé oblasti spo-
lečenského života nebo jej sami vytváříme, ještě zdaleka 
nekončí.

Už v pátek 8. září nás čeká mezinárodní Festival part-
nerských měst, kde vás od 16 hodin čeká ochutnávka 
kulturních vystoupení zahraničních výprav, ale prostor 
dostane i gastronomie a infostánky s propagačními ma-
teriály, které vám přiblíží, co města, s nimiž má Frýdek-
-Místek užší vztah, nabízí. Pro někoho může být lákadlem 
večerní vystoupení frýdecko-místecké Akumy, pro jiné-
ho předání Cen statutárního města Frýdek-Místek a nebo 
třeba setkání s ministrem zahraničních věcí Lubomírem 
Zaorálkem, který nad čtvrtým ročníkem spolu se mnou 
převzal záštitu.

A o den dříve bude, prakticky po celý den, v Národním 
domě probíhat akce z trochu jiného soudku, ale neméně 
navštěvovaná – Den sociálních služeb. I tady slavíme, 
i když malé, jubileum. 10. ročník nabídne prezentace 
poskytovatelů sociálních služeb, informace pro všechny, 
kteří potřebují pomoc, ale čekají vás i přednášky, filmy, 
hudební vystoupení nebo zdravé ochutnávky. 

 Michal Pobucký

Oslavy 750 let Frýdku-
-Místku vyvrcholily vý-
pravnými dvoudenními 
Historickými slavnostmi, 
které poslední srpnový 
víkend přivedly ve dvou 
proudech tisíce lidí z frý-
deckého i místeckého ná-
městí k řece Ostravici, 
která se vlnovkou stala 
novou identitou města. 
Když už se zdálo, že si 
promotéři neporadili 
s rovnoprávností Moravy 
a Slezska, protože ohňová 
show probíhala na frý-
deckém břehu, v závěru 
přišla podívaná i z druhé 
strany řeky, odkud se od-
paloval ohňostroj. A tak 
může mírumilovné sou-
žití Frýdku a Místku po-
kračovat. Třeba dalších 
750 let.

„Dva paralelní průvody 
s loučemi a svícemi z náměs-

tí Svobody a ze Zámeckého 
náměstí, jejichž účastníci se 
promísili na mostech, když si 
vybírali, odkud chtějí drama-
tickou noční ohňovou show 
sledovat, mě nadchly, proto-
že byly symboly toho, že se 
nemáme problém společně 
setkávat, že je za námi něja-
ká historie, k níž se umíme 
hlásit, a že Frýdek-Místek je 
městem klidným, kde si mů-
žeme podobné události bez 
obav vychutnat,“ hodnotil 
zlatý hřeb, včetně ohňostro-
je, který po Silvestru oslavy 
orámoval, primátor Michal 
Pobucký. Ten se nechal spo-
lu s náměstkem Pavlem Ma-
chalou navléct do mundůrů 
a v dobových kostýmech 
promluvili k „občanům frý-
decko-místeckým“ v rámci 
ceremonie na počest 750 let 
města na místeckém náměs-
tí, která v sobotu přibližova-

Historické oslavy vrcholily u řeky

Frýdek-Místek má 
po dalším ročníku Beskyd-
ských rekordů ze soboty 19. 
srpna znovu zápis v Čes-
ké knize rekordů. Akce 
se uskutečnila v rámci 
rodinného gastrofestivalu 
Frýdek-Místek plný chutí 
a Frýdecko-Místečtí opět 
po roce dokázali, že pokud 
jde o dobrou věc a zábavu, 

zatáhnou za jeden provaz 
pro společný úspěch.

„Děkuji všem občanům, 
kteří zvěčnění Frýdku-Míst-
ku v knize rekordů podpořili 
svým výkonem. V průběhu 
časového limitu devíti hodin 
se nám podařilo vypít 79 litrů 
Koňakoly, kterou má ve své 
nabídce Pivovar Koníček 
z Vojkovic,“ rekapituloval 

primátor Michal Pobucký, 
který spolu s moderátorem 
Vojtěchem Bernatským jako 
první předváděli, že připra-
vený úkol nebude zase tak 
úplně snadný. Vytvořené 
dvojice totiž obdržely dva-
krát deci tohoto kolového ná-
poje na speciálním dřevěném 
podnosu, který museli ucho-
pit za rukojeť a bez držení 
kelímku obsah vypít.

„Celý den se i přes nepří-
zeň počasí nesl v pohodo-
vém duchu gastrofestivalu. 
Na návštěvníky čekaly 
stánky se skvělým jídlem 
a pitím, děti se mohly vyřá-
dit v dětské zóně v zámec-
ké zahradě, návštěvníci se 
mohli podívat pod ruce mis-
trům kuchařům či ochutnat 
netypickou kuchyni Brouka 
na talíři. Frýdek-Místek při-
jeli podpořit i ABBA Stars 
a Light & Love...
� (Pokračování�na�str.�2)

OSLAVY U ŘEKY:�Ve�Frýdku�ohňová�show,�v�Místku�ohňostroj.  Foto: Petr Pavelka

la staré dobré časy od císaře 
pána k první republice. In-
formoval lid o snížení daní 
(z nemovitosti) i o tom, že 
„nová kašna k výročí již 
zprovozněna býti měla, 

kdyby kameníci neměli jiné 
povinnosti ve válečných 
časech“. Jarmareční zá-
bava na místeckém rynku 
s ohrádkami se zvířátky, 
písničkami a dámami v do-

bových kostýmech, spolu 
s šikováním a cvičením cí-
sařských vojáků a spanilou 
koňskou jízdou, bavila pří-
tomné až do setmění. 
� (Pokračování�na�str.�2)

INSTRUKTÁŽ: Primátor�Michal�Pobucký�s�moderátorem�
Vojtěchem�Bernatským�předvádějí,�o�co�při�rekordu�půjde.�

Další zápis do knihy rekordů
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CEREMONIE: Dobové� kostýmy� byly� věrné.� Primátor�
Michal�Pobucký�musel�odpovídat�i�na�to,�jestli�má�nalepe-
né�vousy.�� Foto: Petr Pavelka

� (Pokračování�ze�str.�1)
Pak už odsud vyrazil 

průvod k nábřeží řeky Os-
travice. A stejně tak z frý-
deckého náměstí, které bylo 
centrem dění nedělního, 
i s obvyklými rytíři, šermíři 
a kejklíři.

Jarmareční zábava 
na pozadí dobových kulis 
s tradičními rukodělnými 
výrobky a bohatým ob-
čerstvením znovu přitáhla 
davy a v příštím roce by se 
měla vrátit do obvyklých 
kulis s centrem v Parku 
pod zámkem.  (pp)

Historické oslavy vrcholily u řeky

Slezan Holding v ná-
vaznosti na Memorandum 
uzavřené se Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
nabídl Spolku pro Fau-
napark Frýdek-Místek 
možnost uzavření ná-
jemní smlouvy na dobu 
neurčitou, která byla 17. 
srpna slavnostně pode-
psána za účasti všech tří 
stran na místě, kde v po-
lovině 20. století stávala 
zoo a před ní sloužil areál 
jako odpočinkový parčík 
rodině Landsbergerů.

„Jedná se o ukázkový 
případ, jak by to ve Frýd-
ku-Místku mělo fungovat. 
Mám na mysli projekt, kdy 
radnice podporuje spolu-
práci soukromého sekto-
ru – podnikatelské sféry 
– s místními občany zapá-
lenými pro dobrou věc,“ 
prohlásil před podpisem 
primátor Michal Pobucký. 
Ten byl pro spolek sku-
tečně strategický, protože 

zastupitelé již dříve uvol-
nili na obnovu bývalé mi-
nizoo a vytvoření nové 
odpočinkově naučné zóny 
v areálu bývalého ředi-
telství společnosti Slezan 
čtvrt milionu korun, které 
ovšem dosud nemohly být 
využity. „Nyní už využití 
peněz nic nebrání a my jako 
město jsme připraveni pod-
porovat obnovení tohoto 
místa i v budoucnu,“ ujis-
til náměstek primátora Jiří 
Kajzar.

Uzavření nájemní smlou-
vy na území faunaparku, 
včetně klubovny a dalšího 
nezbytného zázemí, potvr-
zuje i dlouhodobý zájem 
Slezanu, který již zadal stu-
dii na využití celého území 
bývalého ředitelství, do ně-
hož faunapark spadá. „Fau-
napark představuje vhodné 
využití území, a proto ho 
podporujeme. Smlouva 
na dobu neurčitou stvrzu-
je, že to myslíme vážně,“ 

říká Jiří Karásek, předseda 
představenstva Slezan Hol-
ding a.s. Spolek pro Fauna-
park již má konkrétní plány 
pro zbytek roku. „Díky 
smlouvě budeme moci čer-
pat dotaci města na údržbu 
parku, stromů a jejich au-
dit,“ říká Petr Dvořáček, 
předseda Spolku pro Fau-
napark Frýdek-Místek. In-
vestiční část dotace umožní 
obnovit do konce roku část 
původních chodníků, které 
jsou nyní pokryty vegetací. 
„Je před námi ještě dlouhá 
a náročná cesta, ale baví 
nás to. Největší odměnou 
je park zaplněný lidmi při 
našich akcích,“ dodává Petr 

PODPIS SMLOUVY: Vedení�města�přihlíží�stvrzení�spo-
lupráce�spolku�a�Slezanu.  Foto: Petr Pavelka

Spolek pro Faunapark může čerpat dotace města

Statutární město Frý-
dek-Místek podalo po-
mocnou ruku spolku Po-
dané ruce, který se zabývá 
canisterapií, a přispělo 
výraznou částkou na po-
řízení nového automobilu, 
který pomůže tomu, že 
terapii pomocí psů bude 
moci poznat zase o něco 
širší okruh lidí.

Při slavnostním uve-
dení vozidla do provozu 
v autosalonu Bono Auto si 
vyslechli slova díků k do-
nátorům primátor Michal 
Pobucký, jeho náměstek 
Richard Žabka a vedoucí 
odboru sociálních služeb 
Jarmila Kozlová, ale ani oni 
nešetřili chválou na ty, kte-
ří se snaží prostřednictvím 
psích společníků rozdávat 
radost, pomáhat, případně 
rozptýlit od bolesti, samo-
ty a smutku. „Sešli jsme 
se a za pomoci partnerů 
odhalili a převzali vysněný 
automobil, ve kterém se bu-
deme přepravovat za našimi 

klienty spolu s pejsky a vy-
bavením. Moc děkujeme 
všem, kdo nám tohoto cíle 
pomohli dosáhnout!“ podě-
kovala za Podané ruce Jana 
Marková.

„Každé vylepšení pod-
mínek pro dobrovolníky 
poskytující tuto záslužnou 
činnost může být pro ně 
současně povzbuzením 
do další práce. I proto jsme 
přispěli, protože na území 
města jsou Podané ruce 

velmi aktivní a vnímáme 
příznivou odezvu jak ze so-
ciálních zařízení, tak i škol 
a školek,“ shrnul důvody 
podpory primátor Michal 
Pobucký. 

Veřejnosti se auto před-
staví na Dni sociálních 
služeb, konkrétně na zahra-
dě místeckého Národního 
domu, a to ve čtvrtek 7. září 
od 9 do 17 hodin. Určitě jej 
podle specifické grafiky po-
znáte.  (pp)

NOVÉ VOZIDLO: Služba� canisterapie� bude� mobilnější�
i�díky�Statutárnímu�městu�Frýdek-Místek.� Foto: Petr Pavelka

Město podpořilo Podané ruce

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Velké ovace pak zís-

kal závěrečný host David 
Kraus,“ hodnotila kolorit 
rekordu Monika Konvič-
ná, ředitelka městského 
Beskydského informační-
ho centra, které mělo den 
ve své režii. 

Ve scénáři bylo mís-
to i na vyhlášení soutěže 
o nejlepší frýdecko-mís-
tecký štrúdl, kdy letos 
pořadatelé vyhlásili dvě 
kategorie – slaný a slad-
ký štrúdl. Porota vybírala 
z 25 přihlášených dobrot 
a nakonec vyhrál Poctivý 

štrúdlík od Ivety Podžorné 
a Závin s lučinou od Mag-
dy Jedličkové. Všechny 
recepty, včetně těch ví-
tězných, najdou zájemci 
na webu akce www.bes-
kydskerekordy.cz.

„Chci poděkovat celé-
mu organizačnímu týmu, 
partnerům akce, všem ná-
vštěvníkům, kteří se roz-
hodli akce i přes nepřízeň 
počasí účastnit. Tímto chci 
také všechny pozvat na ju-
bilejní desátý ročník. A jak 
číslo naznačuje, bude se 
na co těšit,“ uzavírá Moni-
ka Konvičná.  (pp)

Další zápis do knihy rekordů

Dvořáček.
Budoucí Faunapark by 

měl zahrnovat malou kon-
taktní zoo se zhruba deseti 
druhy zvířat, přírodní dět-
ské hřiště, botanickou stez-

ku, naučnou fotografickou 
stezku o historii daného 
místa, edukační centrum, 
malou kavárnu s venkovní 
terasou a veřejnou knihov-
ničkou.  (pp)

DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2017

Neděle 17. září
13.30 - 17.00

památkové objekty
zdarma

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Pondělí 4. září
od 8 hodin

Stanoviska občanů
ve 12 hodin.

Více informací na webu města: www.frydekmistek.cz
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Hora Prašivá byla 
díky dřevěnému koste-
líku po staletí význam-
ným poutním místem, 
kde se scházely tisíce lidí. 
Na tyto tzv. „Tábory lidu“ 
přicházeli řečnit i takové 
osobnosti jako například 
poslanci zemského sněmu 
slezského. I v polovině 
srpna se zde objevili poli-
tici – to si frýdecko-mís-
tečtí radní přijeli zkont-
rolovat, jak bylo naloženo 
s finančním darem města 
na podporu obnovy zdejší 
turistické chaty.

Na mnoha místech chaty 
z roku 1921 vidíte u jejích 
nových prvků jména spous-
ty donátorů, ale víte, co 
uvidí turista při samotném 
vstupu? „Věnovalo město 
Frýdek-Místek“ – tento ná-
pis obyvatele města může 
pohladit po duši.

„Hlavní vstupní dveře 
do chaty jsou opravdu sty-
lové, z masivního dřeva. 
Chatař Martin Stiller nám 
řekl, že jsou oproti těm 
původním o něco větší, 
a to z důvodu snadnější-
ho vstupu a manipulace 
s kočárky. Chatu Prašivou 
navštěvuje spousta turistů, 
i těch z Frýdku-Místku, 

proto pokládáme za správ-
né, že město na obnovu, 
a potažmo zachování cha-
ty, přispělo,“ uvedl primá-
tor Michal Pobucký. Město 
Frýdek-Místek tak naváza-
lo na historické snahy čes-
kých vlastenců a místních 
patriotů a bylo jedním 
z prvních velkých měst, 
které podalo pomocnou 
ruku a přispělo na obnovu 
první české horské chaty 
v Moravskoslezských Bes-
kydech. V rámci projektu 
nazvaného Vzkříšení hor-
ské chaty Prašivá uvolnili 
loni zastupitelé na úhradu 
části nákladů spojených 
s výměnou vstupních dveří 
sto tisíc korun.

Na obnově chaty se po-
dílely i další obce, ale také 
města nebo kraj. Projevení 
díků je patrné na první po-
hled. Nad každým oknem, 
radiátorem nebo i dveřmi 
jsou umístěny cedulky s ná-
zvy obcí, které právě na ten-
to nový kus chaty přispěly. 
U vstupu je také „Tabule cti 
chaty Prašivá“, kde je podě-
kování všem dárcům i dob-
rovolníkům, kteří přidali 
ruku k dílu na obnově chaty.

Radní se na vrcholku 
dozvěděli, že před chataři 

MĚSTO NA PRAŠIVÉ: Patriotský�příspěvek�Frýdku-Místku.�� Foto: Petr Pavelka

Chata Prašivá má podporu města

Radní města na svém 
srpnovém zasedání roz-
hodli o opravách dalších 
chodníků. Letos je na ně 
vyčleněno přes 30 milio-
nů korun. 

V nejbližších dnech se 
začne pracovat na poklád-
ce nového koberce chod-

níku na ulici Marie Maje-
rové, který vede ze zadní 
strany panelových domů 
kolem hojně navštěvované-
ho dětského a sportovního 
hřiště. Městská společnost 
TS a.s. chodník opraví 
za necelých sedm set tisíc 
korun. Opravovat se bude 
i chodník podél čtyřprou-
dové komunikace na ulici 
Revoluční, a to v úseku 
od křižovatky s ulicí Lís-
kovecká (u Kauflandu) 
po most u bývalého Selika 
a od mostu po křižovatku 
s ulicí Hálkova (semafo-
ry). Součástí prací bude 
i výměna obrub.  Náklady 
jsou vyčísleny na více jak 
tři miliony korun. V těch-
to dnech finišují práce 
na opravě chodníku v ulici 
Riegrova, kde je pokládána 
zámková dlažba, nový as-
falt dostal chodník na ulici 
Míru. Hotovo už je také 

na staré Slezské, v Lískov-
ci nebo u 8. ZŠ.

Opravovat se v nejbliž-
ších dnech začne i komuni-
kace nižší třídy v lokalitě 
Bahno-Příkopy v úseku 
od odbočky k domu číslo 
popisné 1285 po dům 419. 
Pokládku živice (asfaltu) 
zrealizuje TS a.s. Náklady 
jsou vyčísleny na milion tři 
sta tisíc korun.

OPRAVY CHODNÍKŮ: Letos�na�ně�město�vyčlenilo�přes�
30�milionů�korun.� Foto: Petr Pavelka

Radnice opraví další chodníky

Mateřská škola Be-
ruška na ulici Olbrach-
tova ve Frýdku pro-
chází v těchto dnech 
rekonstrukcí a úpravou 
vnitřních prostor, čímž 
se navýší i její kapacita. 
Bude ji tak moci navště-
vovat více dětí. Proto se 
také uskuteční dodatečný 
zápis do této mateřské 
školy, a to 14. září od 8 
do 15.45 hodin. 

„V mateřince byly upra-
veny vnitřní dispozice, 
takže se zvýšila kapacita 
jedné ze tříd z 12 na 25 dětí. 

Každé nově vzniklé místo 
v mateřinkách je vítáno, 
můžeme tak uspokojit více 
rodičů, kteří mají zájem 
umístit své dítě do školky 
co nejblíže svému bydlišti. 
Všeobecně máme ve městě 
míst ve školkách dostatek. 
Někdy ovšem musejí rodi-
če z důvodu naplnění ka-
pacity v některé ze školek 
volit pro svého potomka 
umístění ve školce vzdá-
lenější od bydliště,“ řekl 
náměstek primátora Pavel 
Machala. 

Rekonstrukcí prošla 

značná část objektu. Ku-
chyň byla upravena a do-
stala nové technologické 
vybavení a malý náklad-
ní výtah do patra. Nové 
jsou také šatny, umývárna 
a toalety pro děti i vstupní 
prostory. „Myšleno bylo 
i na bezpečnost. K patru 
objektu bylo z venkovní 
terasy vybudováno oce-
lové požární schodiště 
a v celém objektu byly 
vyměněny radiátory, kte-
ré dosud chránily dřevěné 
kryty. Nyní jsou ve škol-
ce radiátory, které není 
nutné zakrývat, protože 
vyhovují bezpečnostním 
požadavkům. Novinkou je 
také podlahová krytina ze 
sametového vinylu s kvali-
tou, hřejivostí a podholím 
koberce. Položena je v her-
ně. Pořízeno bylo i nové 
vnitřní vybavení, převážně 
skříňky a úložné prosto-
ry,“ popsal úpravy náměs-
tek primátora Jiří Kajzar. 
Náklady jsou vyčísleny 
na více jak šest milionů 
korun. (Informace�k�zápisu�
na�str.�10)

UPRAVENÉ DISPOZICE:�Školku�bude�moci�navštěvo-
vat�více�„berušek“.�  Foto: Petr Pavelka

MŠ Beruška přijme další děti

je další velká výzva, a to 
zajistit pro provoz chaty 
dostatečné množství vody. 
„Město by mohlo podpořit 

chatu i v dalších projek-
tech, které je nutné reali-
zovat, aby fungovala a byla 
stále otevřená turistům,“ 

dodal primátor s tím, že 
o případné podpoře by opět 
rozhodovali zastupitelé 
města.  (pp)
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Na sokolském hřiš-
ti ve Skalici uspořádali 
místní dobrovolní hasiči 
tradiční soutěž Skalický 
kopec, která se profilově 
přece jen o něco liší od ji-
ných podobných akcí, kde 
bývá v hlavní roli požární 
útok. Jinak je to ale kla-
sika, kterou žijí všichni 
místní. Trocha spor-
tu a hodně zábavy pro 
všechny.

Skalický kopec je sou-
částí Beskydské ligy hasič-
ských pohárových soutěží. 
„Tato skalická soutěž má 
svou tradici, její první roč-
ník se konal v roce 2008. 
Divákům nabízí zajímavou 
podívanou a ti se každým 
rokem dostaví ve velkém 
počtu, což mě těší, proto-
že umí vytvořit perfektní 
atmosféru a vyhecovat sou-
těžící k ještě lepším výko-
nům,“ řekl primátor Michal 
Pobucký, který převzal nad 
soutěží záštitu. Letos tomu 
nebylo jinak, a protože pri-
mátor zde nebyl poprvé, 
nemohla jej zaskočit ani 
zvídavá konferenciérka, 
která jej vyzpovídala nejen 
ohledně radničních záleži-
tostí, ale i ohledně vojen-
ských záloh. 

Snažení dobrovolných 
hasičů sledoval i náměstek 
primátora Jiří Kajzar, kte-
rý má tuto městskou část 
na starosti. „Bylo vidět, 
že tím místní skutečně žijí 
a také to, že hasiči jsou 
zdatní a zruční a můžeme 
se na ně spolehnout,“ hod-
notil zápolení 33 družstev 
Jiří Kajzar.

Samotní Skaličtí měli 
postavena dvě družstva žen 
a dvě mužů. Áčko žen po-
těšilo třetím místem a béč-
ko mužů dosáhlo dokonce 
času nejrychlejšího. Pořa-
datele potěšilo i příjemné 
počasí, takže si na své při-
šly také děti v doprovod-
ném programu plném pěny, 
ale i skákání v hradu a přes 
překážky v soutěži o ceny. 
Nechyběla ani obvyklá 
nehoda, kdy neposlušná 

Po tři roky za sebou se 
mladí dobrovolní hasiči 
z Frýdku-Místku za pod-
pory města účastnili tý-
denního setkání mladých 
hasičů – dvakrát v Pol-
sku a jednou v Německu 
– nyní si vše mohli užít 
v domácím prostředí 
a svým zahraničním ka-
marádům vrátit zážitky 
z předchozích akcí.

Základnu měli na přelo-
mu prázdninových měsíců 
ve Školním a výcvikovém 

zařízení Hasičského zá-
chranného sboru ČR, stře-
disko Frýdek-Místek, kde 
se seznámili s technikou 
a také soutěžili. Odtud vy-
razili například do Ostravy 
na exkurzi do integrova-
ného výjezdového a bez-
pečnostního centra nebo 
do muzea v Dolních Vítko-
vicích. Vydali se i do Bes-
kyd, kde prošli „pašeráckou 
stezkou“ na Bílé, projeli 
se lanovkou, ale zhlédli 
také ukázku práce horské 

služby. A protože zrovna 
došlo k lehkému úrazu, zá-
chranáři předvedli svůj um 
i na „skutečném“ případu. 
K vodě se hasiči dostali 
i na aquaparku nebo Žer-
manické přehradě, protože 
kemp proběhl v tropických 
dnech. Kromě horka však 
museli například snést 
i vyhlášení nočního evaku-
ačního poplachu.

„Mezinárodního setkání 
se kromě místních zúčast-
nily také tři skupiny z Pol-
ska a po jedné ze Sloven-
ska a Německa. Akce byla 
podpořena z městského 
rozpočtu, ale podařilo se 
získat také dotaci z evrop-
ského fondu. Cílem bylo 
nejen smysluplné využi-
tí volného času mládeže 
v česko-polském pohrani-
čí, ale i větší akceschopnost 
hasičů na obou stranách 
hranice při boji s živly,“ 
uvedla Ilona Nowaková, 
vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělový-
chovy.  (pp)

Pod záštitou automo-
bilky Hyundai uspořá-
dalo Středisko volného 
času Klíč na konci měsíce 
srpna netradiční tábor 
pod názvem „Jak si po-
stavit auto“. Celý táboro-
vý program byl zaměřen 
na automobilismus, vědu 
a techniku.

„Děti si pomocí konstru-
ování modelů ze stavebnice 
Merkur vyzkoušely, jak 
fungují například převody, 
hřídele či motory. Také ob-
jevily svět robotiky a auto-
matizace prostřednictvím 
stavebnice Lego Mind-
storm. Samozřejmě nechy-
běly ani klasické táborové 
hry nesoucí se v daném 
tématu, ze kterých si tábor-
níci odnesli zajímavé infor-
mace a poznatky. To vše 
zábavnou a akční formou,“ 
prozradil jeden z vedoucích 
tábora Lukáš Plánička.

Velkým překvapením 
byla pro všechny účast-
níky letního tábora ex-
kurze v automobilce Hy-
undai v Nošovicích, kde 
se podrobně seznámili 
s výrobou aut a obdrželi 

i krásné dárky. „Jsme moc 
rádi, že se dětem návště-
va líbila. Zážitky pro ně 
budou inspirací nejen pro 
plnění táborových úkolů, 
ale mnohé zkušenosti jim 
také pomohou v běžném ži-
votě,“ uvedla personalistka 
automobilky Hyundai Pet-
ra Strakošová.

Během deseti dnů zažili 
malí technici mnoho legra-
ce a dobrodružství. „Dlou-
ho jsem hledal tábor tohoto 
typu a moc jsem se na něj 
těšil. Bylo tu hodně pest-
rých aktivit. Nejvíce mě za-
ujala automobilová hra zva-
ná Aukce, při níž jsme se 
hodně nasmáli,“ uvedl pat-
náctiletý Jirka Čubok. Děti 
byly rozděleny do tří týmů, 
ve kterých plnily různé 
úkoly v rámci celotáboro-
vé hry. „Mezi táborníky 
panovala velmi přátelská 
atmosféra, plná spolupráce 
a vzájemného povzbuzo-
vání. Obzvlášť hezké bylo 
sledovat, jak velcí pomáha-
jí těm nejmenším. A to při 
hrách, stavění či běžných 
činnostech,“ dodal na závěr 
Plánička.  (mich)

NA POLYGONU: Mládež�si�vyzkoušela�i� jakousi�formu�
„únikové�hry“.  Foto: Petr Pavelka

Setkání mladých hasičů

Netradiční tábor SVČ Klíč

SKALICKÝ KOPEC: Tuto�hasičskou�soutěž�si�nenechal�ujít�ani�primátor�Michal�Po-
bucký�se�svým�náměstkem�Jiřím�Kajzarem.�� Foto: Petr Pavelka

Skalický kopec baví nejen hasiče

hadice postříká přihlížející 
dav, takže se Skalice jako 
obvykle dobře bavila, a to  
i pak následně večer.  (pp)
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Nenechte si ujít tra-
diční podzimní Pochod 
pro seniory! Akci pořádá 
Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, 
za finanční podpory Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek a ve spolupráci 
s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže 
Frýdek-Místek.

Pochod je určený senio-
rům a osobám se zdravot-
ním postižením, všem, co 
mají rádi pohyb, čerstvý 
vzduch a veselou společ-
nost. Trasa vede z auto-
busové zastávky Hájek 
do Sedlišť k restauraci 
Lašská jizba, je nenároč-
ná, i když místy stoupá, 
a je dlouhá asi 3 km. Akce 
bude odstartována v pátek 
15. září v 9.00 hodin. Zdra-
votnický dohled budou 
zajišťovat členové ČČK. 
Pro všechny je na startu 
i v cíli připraveno malé 
občerstvení a kdo bude 
mít zájem, může si ověřit 
své znalosti kvízem, ne-
chat si změřit krevní tlak 
a prohlédnout kostel Všech 

svatých. Každý také do-
stane drobné upomínkové 
předměty. 

Nebojte se být aktivní 
a přijďte! A klidně vezmě-
te s sebou své přátele, ro-
dinu či čtyřnohé mazlíky. 
Těšíme se na vás. 

POCHOD SE KONÁ 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

Pro účastníky je zajiš-
těný svoz autobusem, do-
prava tam (k Hájku) a zpět 
(do Frýdku-Místku) je 
zdarma.

Trasy a časy odjezdů 
svozových autobusů:
Z Frýdku do Hájku – 

U Gustlíčka 8.17, Na Ve-
selé 8.20, Nový byt 8.23, 
Magistrát 8.26, Revoluč-
ní 8.29, Lískovecká 8.33, 
Sídliště 8.35, Nová Osada 
8.39, Hájek 8.43

Z Místku do Hájku – 
Poliklinika (strana u bu-
dovy) 8.04, Polit. obětí 
(u Národního domu) 8.08, 
Domov seniorů 8.10, Rivi-
éra blok 27 v 8.12, Rivié-
ra vodárna 8.13, Riviéra 
v 8.17, Frýdlantská 8.19, 
Ostravská 8.22, Anenská 
8.24, Slezan 01 v 8.26, 

U nemocnice 8.31, Lékár-
na 8.32, Rozcestí u školy 
8.34, Sídliště 8.37, Nová 
Osada 8.41, Hájek 8.45

Odjezd do Frýdku ze 
Sedlišť v 12.00 h. (z par-
koviště za Lašskou jizbou)

Odjezd do Místku ze 
Sedlišť v 12.30 h. (z par-
koviště za Lašskou jizbou)

Na místo konání akce 
Hájek můžete využít 
i MHD – linka č. 11 

Odjezdy na zastávku 
Hájek od: Místek, Riviéra 
8.23, Místek, Frýdlantská 
8.25, Místek, Politických 
obětí 8.29, Frýdek, žel. 
stanice 8.34, Frýdek, Nový 
byt 8.37, Frýdek, Magistrát 
8.39, Frýdek, U nemocni-
ce 8.41, Frýdek, Lékárna 
8.42, Frýdek, rozc. u školy 
8.43, Frýdek, sídliště 8.45, 
Frýdek, Horní 8.47, Frý-
dek, Nová Osada 8.49, Lís-
kovec, Hájek 8.51

V případě otázek nás 
kontaktujte: 730 519 500, 
558 434 359 nebo na e-
-mail: kotaskova.cds@
psfm.cz

 Adéla Kotásková, 
 vedoucí CDS Domovinka 

Poradna Národní rada 
osob se zdravotním postiže-
ním (NRZP) ČR v Ostravě 
zdarma realizuje v Morav-
skoslezském kraji distri-
buci Euroklíčů a odborné 
sociální poradenství. 

O projektu Euroklíč
Osobám se zdravotním 

postižením a rodičům s dět-
mi do tří let jsou zdarma 
poskytovány Euroklíče, kte-
rými si můžete odemknout 
místa osazená Eurozámkem. 
Seznam všech osazených 
míst je k dispozici na www.
euroklic.cz. Osazená místa 
jsou označena logem Euro-
klíče. 

O Euroklíčích 
a Eurozámcích

Zajišťují rychlou a důstoj-
nou dostupnost veřejných so-
ciálních a technických kom-
penzačních zařízení (např. 
výtahů, svislých a schodišťo-
vých plošin apod.) osazených 
jednotným Eurozámkem. 
Euroklíč lze použít v řadě 
zemí Evropy, u nás je již osa-
zeno přes 1000 Eurozámků 
(např. na úřadech, nádražích, 
čerpacích stanicích, v ob-
chodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory 
uzavírat a osazovat 

Eurozámkem?
Uvedené cílové skupi-

ny potřebují ke své hygieně 
vybavené a čisté prostředí, 
což uzavřený prostor Euro-
zámkem lépe zajistí. Systém 
zpřístupňuje zařízení těm, 
pro něž jsou určena, a brání 
jejich zneužívání nežádoucí-
mi skupinami (např. vandaly, 
narkomany apod.)

Kdo může získat 
zdarma Euroklíč?

Euroklíč může zdarma 
získat každý držitel průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, 
stomik, onkologický pacient, 
člověk trpící roztroušenou 

sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifickými 
střevními záněty (Crohno-
vou chorobou a ulcerózní 
kolitidou) a močovými dys-
funkcemi. Je nutné předložit 
občanský průkaz a průkaz 
TP, ZTP či ZTP/P. U těch, 
kteří nejsou držiteli průkazů, 
bude do „Evidenční karty 
Euroklíče“ napsáno, že patří 
do některé z cílových skupin

Poradna NRZP ČR 
– Odborné sociální 

poradenství 
Prostřednictvím odbor-

ného sociálního poradenství 
poskytujeme informace 
a rady, které vedou ke zvý-
šení kompetencí a schopnos-
tí týkajících se prosazování 
oprávněných práv a zájmů 
za účelem řešení nepříznivé 
sociální situace.

Služba je určena osobám 
se zdravotním postižením, 
seniorům, jejich příbuzným 
a opatrovníkům bez omezení 
věku. Poradenství poskytuje-
me osobně, telefonicky, nebo 
mailem či přes skype. Pora-
denství je poskytováno zdar-
ma. Více na www.nrzp.cz.

Kontaktní místo 
distribuce Euroklíče:

Poradna NRZP ČR v Os-
travě, 30. dubna 2944/1, 
702 00, Ostrava – Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

Mgr. Markéta Dunděrová, 
vedoucí Poradny NRZP ČR 
a poradce odborného sociál-
ního poradenství

Bc. Elena Procházková, 
vedoucí projektu Euroklíč 
a poradce odborného sociál-
ního poradenství

Tel.: 596 110 282, mob: 
736 751 206, e-mail: porad-
naostrava@nrzp.cz 

Za NRZP ČR Josefa Ka-
furová, distributor euroklíčů, 
tel.: 605 194 058, e-mail: ka-
furova@nrzp-euroklic.cz.

VYRÁŽÍME!: Žádný� závod,� jen� příjemná� procházka.�
 Foto: Petr Pavelka

Pochod pro seniory – tři kilometry s veselou společností

Už máte svůj Euroklíč?

PROGRAM

-

Myslovice Žilina Urjupinsk HarelbekeZywiecBielsko-Biala
Frýdek-Místek

.
-

.
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Začala příprava na no-
vou sezonu a házenkář-
ská dorostenecká druž-
stva odjela reprezentovat 
českou házenou na jeden 
z největších evropských 
mládežnických turnajů 
v maďarském Veszpré-
mu. Letos kromě evrop-
ských klubů byl turnaj 
obohacený o týmy z Číny, 
Taiwanu a Kuwaitu.

Naše družstva se v této 
konkurenci neztratila, ba na-
opak. Obě družstva Pepino 
SKP Frýdek-Místek skvěle 
reprezentovala českou háze-
nou na mezinárodním poli. 
Starší dorostenci vybojovali 
konečné 3. místo a získali 
bronzové medaile. Mladší 
vybojovali v konkurenci 24 
týmů konečné 13. místo. 

Starší dorostenci na úvod 
turnaje nezaváhali v základ-
ní skupině, když postupně 
porazili maďarský Bala-
tomfüredi KSE „B“18:13, 

Pick Szeged 22:12 a němec-
ký HSG Dietmannstried/
Altusried 25:18. Do dalších 
bojů tak postoupili z 1. mís-
ta do čtvrtfinálové skupiny 
o umístění na 1.-8. místě.

V této skupině se hrálo 
vyřazovacím způsobem 
a v prvním utkání naše 
družstvo narazilo na chor-
vatský HRK Gorica, nad 
kterým zvítězilo poměrně 
vysoko 23:15 a postoupilo 
do bojů o 1.-4. místo. Semifi-
nálový souboj s maďarským 
RÉV-Mikolik byl jiné kafe. 
Po urputném boji a po něko-
lika sporných výrocích roz-
hodčích v náš neprospěch 
družstvo nakonec svému 
soupeři podlehlo těsně 14:12 
a do finále nepostoupilo.

O konečné třetí mís-
to v turnaji jsme se utkali 
s domácím maďarským 
Balatonfüredi KSE „A“ 
a nenechali nikoho na po-
chybách o našich kvalitách, 

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek, který se 
zaměřuje na sportovní 
výchovu dětí v moderním 
pětiboji, plavání a triatlo-
nu, se od června do srpna 
prezentoval na mnoha zá-
vodech po celé ČR.

Velkým sportovním svát-
kem byla „VIII. Letní olym-
piáda dětí a mládeže České 
republiky“, která se uskuteč-
nila ve dnech 24.–29. června 
v Brně. Na 4 000 sportovců 
zápolilo po tři dny ve 22 
sportech, aby svůj kraj pro-
slavili na sportovním nebi. 
Moravskoslezský kraj v bo-
dování krajů skončil na vý-
borném 4. místě a máme 
velkou radost, že k tomuto 
pěknému výsledku pomoh-
li i naši členové – Kateřina 
Palánová, Anna Studénková 
a Štěpán Surma v plavání.

Katka ze tří zaplavaných 

disciplín dosáhla na nejlep-
ší umístění na 100 m kraul 
– 5. místo a 100 m prsa 7. 
místo. Anička startovala 
v šesti disciplínách a nejví-
ce se jí vydařil kraul 100 m 
– 9. místo a 50 m – 10. mís-
to, Štěpán byl nominován 
do pěti disciplín a dařilo se 
mu především na 200 znak 
– 16. místo a 200 m polo-
hovka – 18. místo.

V průběhu června se LSK 
F-M účastnilo Českých po-
hárů a MČR v moderním 
pětiboji a bylo vždy vidět 
na předních pozicích. V Pří-
brami na ČP byla Anna Fi-
alová třetí v kat U17, Tobias 
Raška byl v kategorii U11 
první, v Praze na MČR ka-
tegorie U19 bylo naše druž-
stvo ve složení Michaela 
Matlochová a Anna Rou-
bíčková na skvělém třetím 
místě, v Bystřici na ČP byli 

Ondřej Kotásek v kategorii 
U15 a Matěj Zbořil v kate-
gorii U13 třetí.

V červnu pak také probí-
hala Mistrovství ČR v pla-
vání, kde Lašský sportovní 
klub F-M měl devět svých 
zástupců, kteří se probojovali 
z oblastních přeborů. Nejvý-
razněji se prosadil v kategorii 
10letých Tobias Raška, který 
byl 3x na třetím místě, v ka-
tegorii 11letých byl Daniel 
Venglář nejvýše na šestém 
místě, v kategorii 12letých 
byla Anna Studénková nej-
lépe devátá, v kategorii 13le-
tých Štěpán Surma byl nejlé-
pe na čtrnáctém místě a mix 
štafeta skončila dvanáctá.

O prázdninách byli čle-
nové LSK F-M hodně vidět 
na závodech v triatlonu, kdy 
obsazovali přední umístnění 
v jednotlivých kategoriích, 
kdy např. v Rýmařově byli 
Markéta Zbořilová a Filip 
Kraus zlatí, na Valchy manu 
byla Ema Surmová třetí 
a na Albrechtickém aquat-
lonu byli sourozenci Ema 
a Martin Surmovi opět zlatí.

Děkujeme všem za vzor-
nou reprezentaci našeho 
města a klubu. LSK F-M je 
sportovní klub, kde všestran-
nost je jeho prioritou a kde 
umí děti nadchnout pro tak 
krásný sport, jako je moderní 
pětiboj, plavání či triatlon.

O víkendu 9.–10. září se 
uskuteční v hale 6. ZŠ již 
33. ročník volejbalového 
turnaje Memoriálu Evže-
na Kučery, za účasti 16 
družstev. Turnaj si za dobu 
své existence díky organi-
zátorům vydobyl prestiž-
ní postavení v povědomí 
nejlepších mládežnických 
týmů v naší republice 
i v zahraničí. Dvoudenní 
volejbalové klání se koná 
i díky podpoře Statutární-
ho města Frýdek-Místek, 
Moravskoslezského kraje, 
TJ Sokol F-M a sponzorů.

Družstva starších žákyň 
volejbalového oddílu TJ 
Sokol Frýdek-Místek tak 
budou moci změřit své síly 
s českými i zahraničními 
družstvy, jako jsou napří-
klad týmy z Varšavy, Živce, 
Prahy, Žiliny, Prostějova, 
Lanškrounu, Přerova, pol-
ského Cieszyna...

Domácí hráčky se před-
staví ve dvou týmech slo-
žených z děvčat družstva 
starších žaček „A“ TJ Sokola 
F-M a budou doplněny o ně-
které dívky, které už začínají 
trénovat a hrát s družstvem 
extraligových kadetek. 
V družstvu Sokola jsou také 
čtyři žačky (Viki Kurillová, 
Klárka Tomčalová, Anička 
Bílská, Klárka Žižková), kte-
ré po celou minulou sezónu 
patřily do výběru Moravsko-
slezského kraje a s tímto vý-
běrem se v červnu zúčastnily 
Olympiády dětí a mládeže 
v Brně. 4. místo Moravsko-
slezského kraje mezi 14 kraji 

na tomto prestižním klání 
je velmi cenný výsledek. 
Děvčata je třeba pochvá-
lit za vzornou reprezentaci 
nejen krajského výběru, ale 
i volejbalového oddílu TJ 
Sokol Frýdek-Místek. Jejich 
nominace a výkony jsou 
i oceněním celoroční práce 
trenérek mateřského oddílu.

Nově budovaný tým star-
ších žaček vzniká od června 
pod vedením trenérek Dany 
Górecké a Hany Kurillové 
a hned prvním úspěchem 
bylo druhé místo na tur-
naji v Uherském Hradišti. 
V srpnu začaly dívky s inten-
zívní přípravou, která vyvr-
cholila soustředěním v Ko-
morní Lhotce, kde se kromě 
volejbalu věnovaly atletice, 
cyklistice i dalším sportov-
ním aktivitám a v rámci 
společného programu stme-
lovaly nový kolektiv. V této 
sezóně je čeká krajský pře-
bor žaček a Český pohár ža-
ček a jejich cílem je zopako-
vat úspěch minulého ročníku 
– probojovat se mezi 16 nej-
lepších týmů na mistrovství 
republiky starších žaček.

„Ráda bych závěrem zno-
vu oslovila příznivce volej-
balu, ať se přijdou na turnaj 
podívat, podpořit naše týmy, 
a zvláště pak zveme ty nej-
mladší dívky a jejich rodiče, 
kterým se volejbal líbí, pro-
tože je to příležitost poznat 
žákovský volejbal a zapojit 
se do sportování v příprav-
kách našeho oddílu,“ po-
zvala na kvalitní podívanou 
trenérka Dana Górecká.

Lašský sportovní klub F-M 
skvěle reprezentuje naše město

Házenkáři v maďarském Veszprému

když jsme soupeře porazili 
vysoko 23:16 a mohli sla-
vit úspěch v podobě zisku 
bronzových medailí.

Mladší dorostenci v bojích 
o konečné umístění nejprve 
porazili taiwanské TAI-JIA 
Junior High School 22:17 
a v souboji o 13. příčku pak 
porazili maďarský Kezilab-
da Klub Ajka vysoko 28:18.

Poděkování za vzornou 
reprezentaci klubu, města 
Frýdek-Místek a celé čes-
ké házené patří všem hrá-
čům a členům realizačních 
týmů obou družstev.

Mezinárodní volejbalový
 turnaj starších žaček
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Kromě nejstaršího fot-
balového dorostu MFK 
Frýdek-Místek si v letoš-
ní nejvyšší soutěži zahrají 
také hráči z U17.

Prozatímní výsledky 
a předvedená hra napovída-
jí, že v konfrontaci s ostat-
ními ligovými soupeři ne-
musíme hrát druhé housle.

„Prozatím máme za se-
bou odehraná tři kola se 
ziskem čtyř bodů, když 
jsme doma prohráli s os-
travským Baníkem 1:4, 
v Plzni 2:3, ale až po pe-
naltách, a naposledy jsme 
doma porazili České Bu-
dějovice 3:0. První tři kola 
tak napovídají, že v lize by-
chom mohli hrát důstojnou 
roli. A co se týče výsledků, 
tak pro mě, jako trenéra, 
jsou důležité jen v tom 
pohledu, jakým výkonem 
a předvedenou hrou k nim 

dojdete. Samotný výsledek 
je důležitý pro hráče, aby 
měli to správné sebevě-
domí. Já se svým kolegou 
dbáme, abychom do utkání 
přenášeli věci, co děláme 
na trénincích, a aby naše 
předvedená hra byla obra-

zem toho, o co se snažíme. 
Třeba zápas s Ostravou 
nám vůbec nevyšel, řekl 
bych, že tam bylo příliš re-
spektu k soupeři a on toho 
patřičně využil. Poučili 
jsme se z toho a zlepšili se,“ 
řekl trenér U17 Jan Žižka.

Sport

kam za sportem a relaxací

Fotbalový nábor v MFK F-M
Milí malí fotbaloví nadšenci, s koncem prázdnin opět 
začínají v Městském fotbalovém klubu Frýdek-Místek 
tréninky našich nejmladších hráčů. 
Rádi proto u nás přivítáme všechny malé fotbalové 
nadšence narozené v letech 
2007 až 2012. 
Podrobnější informace 
získáte na telefonním 
čísle 739 485 325 (p. Kamil 
Kořínek – vedoucí trenér 
přípravek). Máte-li doma 
malého sportovce, nevá-
hejte a zavolejte, rádi jej 
pozveme na trénink.

Po prázdninové pře-
stávce atleti znovu zahájili 
obě běžecké ceny (Běžecká 
cena mládeže a Frýdecko-
-místecký běžecký pohár 
dospělých) v Palkovicích 
na 6. ročníku Memoriálu 
Antonína Řezníčka.

Za pěkného, slunečného 
počasí vyrazilo v 17 hodin 
84 běžců a běžkyň na trať 
dlouhou 17 kilometrů, 
s převýšením 370 m. Nejlé-
pe si s nástrahami tratě po-
radil Tomáš Blabla z Bys-

trého za 1:05:22 h. před 
naším Janem Tesarčíkem 
1:05:44 h. Mezi ženami 
byla nejlepší Ivana Zboři-
lová za 1:19:44 h.

Než běžci zdolali nároč-
nou trať, bojovala u palko-
vické tělocvičny mládež. 
Sešlo se přes sto šedesát 
dětí a slezanští atleti si vedli 
výborně, když vybojovali 
hned tři desítky cenných 
kovů – 11 zlatých, 10 stříbr-
ných a 9 bronzových medai-
lí. Všem blahopřejeme.

MEMORIÁL V PALKOVICÍCH: V�hlavním�závodě�čekaly�na�závodníky�dlouhé�kilo-
metry,�ale�i�nepříjemné�převýšení.�� Foto: Petr Pavelka

V Palkovicích se rozjela
podzimní část sezóny

Domácí Rysi a prostě-
jovští Jestřábi si spolu už 
v letošní přípravě zahráli 
na ledě Prostějova, kde 
Frýdek-Místek vyhrál 
5:2. Odveta ale Prostějo-
vu vyšla, zvítězil 5:1.

První jestřábí branka 
padla v páté minutě po stře-
le Jana Rudovského. V je-
denácté minutě se domácí 
téměř radovali, když Tomáš 
Franek málem dostal puk 
za Dominika Groha. Velkou 
šanci hostů zastavil Lukáš 
Daneček, když se zoriento-
val v chumlu hráčů před ním 
a v dorážejících Jestřábech.

Půl minuty do konce tře-
tiny Prostějov navýšil dvou-
brankový náskok, Tomáš 
Divíšek přihrál Aleši Holí-
kovi, který vystřelil a směr 
jeho rány změnila hokejka 
Davida Dvořáčka do sítě 

domácích. Ve 28. minutě si 
Vít Christov obhodil soupeře 
a dostal se zpátky ke kotouči, 
který poslal přímo za Groha. 
O půl minuty později po ráně 
Dvořáčka byl stav 3:1. V 36. 
minutě byl vyloučen René 
Piegl a toho Jestřábi využili.

I když se domácí v po-
sledních dvaceti minutách 
snažili zabojovat, síly jim 
na Prostějov, který měl vel-
ký náskok, nestačily. Trenér 
Jiří Juřík: „Dneska nám to 
utkání vůbec nevyšlo, byla 
tam spousta individuálních 
chyb. Když jsme hráli tak 
trochu v improvizované se-
stavě, soupeř to tvrdě trestal 
a nastavil nám takovou lať-
ku, jaká asi bude na začátku 
sezony. Musíme se z toho 
rychle vzpamatovat, otřepat 
se a tyhle individuální chyby 
z naší hry vytěsnit.“

I ve druhém domácím utkání 
se našim hokejistům nedařilo

Po vítězství nad Třin-
cem odjížděli fotbalisté 
MFK F-M na jih Moravy 
s cílem získat další body 
do tabulky.

Velice aktivní byl v úvod-
ní půlhodině domácí Jakub 
Teplý. Odchovanec Frýdku-
-Místku v 15. minutě vystře-
lil z dálky, ale míč minul těs-
ně Bučkovu branku a v 18. 
minutě už jeho střelu musel 
náš gólman krýt. Domácí 
byli dále aktivnější. V 28. 
minutě domácímu Javůrko-
vi Buček ránu ještě lapil, ale 
ve 33. minutě už stejný hráč 
Znojma slavil první vstřele-
nou branku. Ve 44. minutě 
mohl Radim Grussmann 
vyrovnat, ale domácímu 
obránci se podařilo zabránit 
téměř jisté brance. Do kabin 
tak šli spokojenější domácí.

Do druhého poločasu 
nastoupili valcíři útočně se 
snahou o rychlé vyrovná-
ní. Tlačili se k pokutovému 
území hostů a v 55. minutě to 
vyšlo. Po našem rohu se ob-
jevil před brankou nehlída-
ný Michal Švrček a hlavou 
rozvlnil síť Veselého branky 
– 1:1! O tři minuty později 
mohli jít domácí opět do ve-
dení, když to byl opět Jakub 
Teplý, který hlavičkoval 
v pádu a trefil tyč naší bran-
ky. Hrálo se nahoru dolů 
a emoce stoupaly. Přestože 
valcíři měli více ze hry, na-
konec inkasovali. V 85. mi-
nutě si na centr do vápna na-
skočil Svozil a zblízka nedal 
Bučkovi šanci – 2:1. Bylo to 
hodně frustrující a naši hráči 
již nenašli dost psychických 
sil na vyrovnání. 

Trochu nešťastná porážka ve Znojmě
1. SC Znojmo FK– MFK F-M 2:1 (1:0)

Remízou skončilo utká-
ní 5. kola FNL. Po úvod-
ním oťukávání se do prv-
ní šance v osmé minutě 
dostal Willwéber, který 
rychlý brejk domácích 
zakončil střelou těsně nad 
břevno branky Vlašimi. 
O čtyři minuty později 
však zahrozili hosté. 

Ve 12. minutě běžel téměř 
sám na Bučka vlašimský 
Hadaščok, ale na gólmana 
nevyzrál. O minutu později 
téměř totožná akce hostí, ale 
ani Oskar Fotr našeho kou-
zelníka v brance nepřeko-
nal. Ve 14. minutě se už ale 
skóre měnilo. Naši obránci 
si na levé straně nepohlída-
li rychlý aut hostí a prudký 
centr do vápna sklepl ne-
hlídaný Vojtěch Hadaščok 
za Bučkova záda – 0:1! Hosté 
se poté snažili o rychlé ataky, 

ale domácí obrana fungovala 
dobře. Ve 26. minutě zahrá-
val z pravé strany Šumský 
přímý kop, ten přistál na hla-
vě Literáka, který asi z osmi 
metrů branku přestřelil. Hra 
se vyrovnala a s přibývající-
mi minutami se valcíři tlačili 
za vyrovnáním. Ve 45. minu-
tě vystřelil zpoza šestnáctky 
Willwéber, míč ještě před 
brankářem skočil, ale přesto 
Nguyen gólu zabránil. Tím 
skončil první poločas.

V druhém poločase se dále 
odehrávala bitva, ve které 
byli o něco aktivnější hosté. 
První větší šanci vidělo 720 
diváků až v 63. minutě, kdy 
jeden z nájezdníků přihrával 
na volného Hadaščoka před 
Bučkovu bránu, ale Švrček 
zkušeně tento úmysl přečetl 
a zabránil tak stoprocentní 
šanci hostů. V 66. minu-

tě opět fantastický Tonda 
Buček vyrazil ránu Haška 
z hranice velkého vápna. 
V 75. minutě se po vynika-
jícím centru Matěje Biolka 
z pravé strany pokoušel hla-
vou skórovat Marián Kova-
řík, míč však proletěl kolem 
branky mimo. O minutu 
později však už Stovky bu-
rácely! Nicolas Šumský nád-
herně nacentroval z přímého 
kopu do šestnáctky a letec 
Švrček hlavou vyrovnal – 
1:1. V 81. minutě Krčulův 
pokus kryje Nguyen a v 83. 
minutě na druhé straně opět 
fantasticky zasáhl Buček 
proti ráně Filipa Haška. Po-
slední, zato opravdu velkou, 
šanci měl ve druhé nastave-
né minutě zápasu Kovařík, 
který sám tváří v tvář Ngu-
yenovi bohužel nedal. A tak 
se týmy rozešly smírně.

S Vlašimí Lipina nerozhodně
MFK F-M – FC S&B Vlašim 1:1 (0:1)

I sedmnáctka sbírá ligové body
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Není socka
 jako socka

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s pracovními skupinami 
komunitního plánování a Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek, p. o. 

pod záštitou primátora Mgr. Michala Pobuckého, DiS., pořádá jubilejní 10. ročník akce

DEN  SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB  2017

Čtvrtek 7. 9. 2017
9.00  17.00

Národní dům  Frýdek-Místek

Zahájení akce
Přednáška pro žáky základních škol „Není socka jako socka”
/Terénní služba Rebel/
Přednáška pro žáky základních škol „Rizika v životě mladého člověka“ /Městská policie/
„Rolerapie – léčba bolestí zad a kloubů“ /Dana Bendová, odborný terapeut/
Přednáška „Víte, že alkohol je tvrdá droga? Aneb mýty a fakta o alkoholu“ 
/Mgr. Jana Kupková/
„Život ve tmě a v tichu“ - osobní zkušenosti člověka o životě s vodícím psem 
a i životě neslyšícího (příspěvky budou tlumočeny do znakového jazyka) 
Přednáška „Řeč těla jako alfa a omega našeho zdraví“ /Mgr. Hana Vlhová/
Ukončení akce

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a navazujících aktivit
Informační servis o pomoci seniorům, pečujícím, lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, 
lidem sociálně vyloučeným a dalším

V rámci filmového klubu Nové scény Vlast budou promítány 
filmy:  4. 9. 2017 od 19.00 - Život začíná po stovce
            5. 9. 2017 od 19.00 - Slyšet očima

Ochutnávky
-  ovoce a zeleniny    
-  pštrosího masa 
-  „živé“ vody 
-  míchaných nápojů z Vitaminátoru 
- kávy
Vystoupení písničkáře Václava Fajfra
Měření vitální kapacity plic a krevního tlaku
Protikuřácká poradna

PROGRAM

9.00
9.30-10.15

10.30-11.15
12.00-12.40
13.00-13.45

14.00-14.45

15.00-15.45
17.00

Doprovodný programŽivot ve tmě 
a v tichu

Rol�erapie

Víte, že alkohol je tvrdá 
droga?

10. ročník

Řeč těla
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. 
NP (kancelář)
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 
je součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T. G. 
Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 
m2 (provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č.15/1 zast. plo-
cha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 327,24 
m2, I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 
m2, I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 
m², I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 104,64 
m2, I. NP (prodejna).
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká 
kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 

m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bý-
valý sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 
m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 
m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 
m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 
m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, 
V. NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,4 
m2, V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
(sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 
m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 
m2, II. NP 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listo-
padu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí 
pozemku p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, 
I. NP
podzemní stavba se samostatným účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčko-
va, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyús-
tění podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana 
a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 
m2 (prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Rada města Frýdku-Míst-
ku schválila na své 93. schů-
zi konané dne 25. 7. 2017 
podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj soci-
álních služeb pro rok 2018“ 
(dále jen „Program“).
Účelem realizace Progra-
mu je finanční podpora po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb, jejichž 
potřebnost je vyjádřena 
ve Střednědobém plánu 
rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek 
na období 2014–2018 (dále 
jen „SPRSS FM“). Podporo-
váno bude poskytování soci-
álních služeb, které jsou sou-
částí základní Krajské sítě 
sociálních služeb. Sociální 
služby zařazené do základ-
ní Krajské sítě sociálních 
služeb jsou služby ze strany 
kraje pověřeny k výkonu 
služby v obecném hospodář-
ském zájmu formou uzavření 
„Smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon“. Důvodem 
podpory je udržení stávají-
cích sociálních služeb a pod-
pora nových sociálních slu-
žeb v souladu se SPRSS FM 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku.
Lhůta pro podání žádosti 
je od 28. 8. do 15. 9. 2017 
včetně.
Byla-li žádost podána pro-
střednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je lhůta 

zachována, byla-li v poslední 
den lhůty převzata zásilka 
s žádostí k poštovní přepra-
vě.
Veškeré informace souvise-
jící s dotačním Programem 
včetně formulářů a podmí-
nek Programu jsou k dispo-
zici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz, sekce 
sociální služby-dotace-dota-
ce na podporu a rozvoj soci-
álních služeb.
Kontaktní osoba (adminis-
trátor) je: Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail: machova.magda@
frydekmistek.cz
Žadatel o dotaci předkládá 
„Žádost o poskytnutí dota-
ce pro rok 2018“ v jednom 
podepsaném originále 
s přílohami v tištěné verzi 
doporučeně poštou nebo 
osobně na podatelně Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
na adresu:

Statutární město 
Frýdek-Místek

Magistrát města 
Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jménem 
(názvem) žadatele a adresou 
(sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat – žádost 
o dotaci na podporu a rozvoj 
sociálních služeb“

Vyhlášení Programu na podporu
a rozvoj sociálních služeb – 2018

v I. NP objektu č.p. 9, 
ul. Na Blatnici, o výměře 
327,24 m2 (provozovna), 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek.

Žádosti o pronájem s uve-
dením účelu nájmu a s nabí-
zenou výší nájemného za m²/
rok (nabízenou výší nájem-
ného bez DPH) zasílejte 
v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem neby-
tového pro-
storu v ob-
jektu č.p. 9, 
ul. Na Blat-
nici, k. ú. 
F r ý d e k “ , 
na adresu 
M a g i s t r á t 
města Frý-

dek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radnič-
ní 1148, nejpozději do 12. 
října 2017 do 14.00 hodin. 
U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka do 11. října 2017).

Případné dotazy vám 
zodpoví na telefonním čís-
le 558 609 176 Dominika 
Chludová.

Uzavřená pošta
Dne 13. 9. bude z provozních důvodů uzavřena 

od 12 do 18 hodin pošta Frýdek-Místek 1, na Sadové 2379.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  10  ≈ Odbory

Zařazení: Úředník
Druh práce: Rozpočtář-
-analytik v oblasti daně 
z přidané hodnoty
Místo výkonu práce: Statu-
tární město Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpi-
sů)
Předpokládaný nástup: 2. 
1. 2018
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 
ekonomického směru
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce 
4. základní znalosti následu-
jících předpisů:
• zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
• vyhláška č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, 
ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů

• vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem, Excel
6. zkušenosti z oblasti státní 
správy, zkouška zvláštní od-
borné způsobilosti výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-

žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných zna-
lostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
• 25 dnů řádné dovolené, 
možnost čerpání zdravotní-
ho volna v délce až tři dny 
v kalendářním roce a mož-
nost čerpání neplaceného 
volna dle kolektivní smlouvy
• stravenky, volnočasové 
poukázky v hodnotě 4 tisíce 
Kč, příspěvek na penzijní 
připojištění
• možnost dalšího vzdělává-

ní formou školení a seminá-
řů
• možnost zvyšování jazyko-
vých znalostí na pracovišti
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 18. 
9. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: Magistrát města 
Frýdku-Místku, finanční od-
bor, Radniční 1148, 738 01 
Frýdek-Místek.

Vážení rodiče, rádi 
vám oznamujeme navý-
šení kapacity mateřské 
školy pro naše odloučené 
pracoviště Olbrachtova 
1421, Frýdek-Místek. 

Rozsáhlá rekonstrukce 
interiéru budovy, která 
byla realizována za 100% 
podpory Statutárního 
města Frýdku-Místku 
o letních prázdninách, 
má za důsledek vypsání 
dodatečného zápisu dětí, 
který se uskuteční již 14. 
9. 2017 od 8.00 do 15.45 

hodin v prostorách odlou-
čeného pracoviště (nástup 
dětí do MŠ k 2. 10. 2017). 

Charakter mateřské 
školy se vyznačuje přá-
telským, partnerským, 
environmentálním pří-
stupem s důrazem na re-

spektování individuality 
každého dítěte vycházejí-
cí z programu Začít spolu, 
ve kterém je modelovou 
školkou. Mateřská ško-
la dlouhodobě vykazuje 
spokojené děti, spokojené 
rodiče. 

Podrobné informa-
ce k zápisu se dozvíte 
z webových stránek ma-
teřské školy (www.msbe-
ruska.cz), případně na te-
lefonu 736 769 363.

Budeme se na vás těšit. 
 Kolektiv Berušek

Vyhlášení výběrového řízení na pozici rozpočtář-analytik
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení 

na místo rozpočtáře-analytika finančního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Vážení rodiče/zákonní 
zástupci, od 1. září 2017 je 
zavedeno povinné předškol-
ní vzdělávání pro děti, které 
do 31. srpna 2017 dosáhnou 
věku pěti let. Tato povin-
nost se nevztahuje na osoby, 
které nepobývají na území 
České republiky déle než 90 
dnů, včetně občanů ČR v za-
hraničí. 

Zápisy do mateřských 
škol proběhly v měsíci květ-
nu 2017. Pokud vaše dítě do-
sud nenavštěvuje mateřskou 
školu a nesplnili jste povin-

nost přihlásit dítě k zápisu 
k povinnému předškolnímu 
vzdělávání ve spádové ma-
teřské škole nebo v jiné vámi 
vybrané mateřské škole, 
upozorňujeme, abyste tak 
učinili v nejbližším mož-
ném termínu. Nesplnění této 
povinnosti je považováno 
za přestupek dle školského 
zákona, za který lze uložit 
pokutu až do 5.000 Kč.

Bližší informace poskyt-
ne odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy (tele-
fon 558 609 210).

Důležité upozornění pro rodiče,
zákonné zástupce pětiletých dětíDodatečný zápis v MŠ Beruška

Hlavní architekt 
města Frýdek-Místek

Zařazení: neúředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 
11 (platový stupeň podle 
délky uznané praxe v sou-
ladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a sprá-
vě; možnost postupného 
přiznání osobního příplatku 
dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá

Vedoucí úředník v oblasti 
informačních technologií

Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 12 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá
Vedoucí úředník v oblasti 

školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy 

Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá
Vedoucí úředník v oblasti 

vnitřních věcí 
Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (i zde plato-
vý stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naříze-
ním vlády)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá
Vedoucí úředník v oblasti 

životního prostředí 
a zemědělství

Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 12 (i zde plato-
vý stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naříze-

ním vlády)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: 
doba neurčitá

Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 22. 
9. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města 
Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Více informací o všech 
pozicích na webu města  
www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:
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Pro Petra Korče není 
Frýdek-Místek pouhým 
místem, kde se v roce 1976 
narodil. Rodné město je 
pro něj domovem a chce, 
aby se v něm líbilo ná-
vštěvníkům i jeho obyva-
telům, aby byli na Frýdek-
-Místek hrdí a nevyměnili 
ho jen tak „za něco“. Ne-
zlákala ho ani Praha, kde 
studoval na Vysoké škole 
ekonomické.

Pohled patriota však ne 
vždy nachází kladnou ode-

zvu. Před léty se zapojil 
do protestu proti výstavbě 
Kauflandu v zóně mezi ba-
zilikou a Zámeckým náměs-
tím. Petici zájemci podepi-
sovali v nedalekém Domě 
Pod Svícnem na Farní ul. 16, 
který rodina Korčových do-
slova vykřesala z ruiny staré-
ho měšťanského domu. Petr 
Korč v něm začal uskutečňo-
vat své životní touhy. Psal se 
rok 2000. Měl vždy rád kníž-
ky a dobrou kávu, v domě 
vznikl antikvariát a kavárna. 

Přibyla trafika i oblíbená ve-
getariánská restaurace, vzni-
kl jedinečný „klubar“ Pavlač 
s letní terasou a galerií. Kro-

mě rodinných příslušníků 
neobyčejný dům zaplnili 
další provozovatelé. A Petra 
Korče začaly zaměstnávat 
i jeho dvě děti.

Nyní vítá dialog mezi 
vlastníky budov někdejšího 

Slezanu a vedením města, 
které podniká kroky k za-
chování a využití slezan-
ských areálů. Sám se snaží 
přispět kulturními pořady 
k oživení textilních hal, letos 
např. uspořádáním výjimeč-
ného interaktivního koncer-
tu Symfonického orchestru 
F-M v rámci Sweetsen festu 
nebo jako spolupořadatel 
letního promítání pro celou 
rodinu. Právě jeho zásluhou 
bylo obnoveno v roce 2010 
Letní kino. Již v roce 2001 

se stal předsedou Společ-
nosti pro podporu a rozvoj 
kina Vlast a pak provozo-
vatelem Filmového klubu 
Frýdek-Místek. Filmové 
pondělky a úterky v Nové 
scéně Vlast často sám uvá-
dí. Od roku 2005 se angažu-
je ve výkonné radě Asociace 
českých filmových klubů, 
v r. 2007–2010 jako před-
seda asociace, která pořádá 
nesoutěžní filmový festival 
v ČR – Letní filmovou školu 
v Uherském Hradišti. 

V Domě Pod Svícnem 
má své kořeny nejen Filmo-
vý klub, ale i stejnojmenné 
sdružení, které je v čele 
s Petrem Korčem rok co 
rok pořadatelem benefiční-
ho festivalu Sweetsen fest. 
Od prvního ročníku 2004, 
konaného v Sokolíku, se hu-
debně-divadelní přehlídka 
toho nejlepšího, co vzniká 
na poli amatérského umění 
ve Frýdku-Místku, rozrostla 
doslova do obřích rozměrů. 
Čas úspěšně prověřil její ži-
votaschopnost, zvláště ener-
gii pořadatelů, vize a nápa-
dy, které chce nově a třeba 
i na neobvyklých místech 
uskutečňovat ředitel festivalu 
Petr Korč s týmem spolupra-
covníků, s podporou Statu-
tárního města Frýdek-Místek 
a pořádajících organizací. 
Fenomén „Frýdek-Místek 
sobě“ letos už počtrnácté 
skvěle bodoval na kulturní 
scéně – programově doplnil 
mozaiku vydařených akcí 
spojených s výročím 750 let 
města Frýdku-Místku. Při-
spělo k tomu unikátní zahá-
jení na břehu řeky Ostravice 
spolu s nočním ohňostrojem 
i festivalová novinka, kdy 
poprvé v historii akce vy-
stoupili místní umělci s řa-
dou významných hostů. 
Návštěvnost opět lámala 
rekordy stejně jako benefice 
pro charitativní organizace 
města. 

V přátelské a rodinné at-
mosféře Domu Pod Svícnem 
mění, a věříme, že bude na-
dále měnit své sny ve skuteč-
nost ekonom a milovník kul-
tury Petr Korč, jenž za přínos 
v oblasti kulturní a hudební 
obdrží 8. září 2017 Cenu 
statutárního města Frýdku-
-Místku za rok 2016. Jeho 
jméno uzavírá výčet osob-
ností oceněných u příležitosti 
Festivalu partnerských měst 
ve Frýdku-Místku. 

 Anna Nováková, 
 kronikářka

Kurzy Národního domu, kultura

PO 17.30 – 18.30
ZAHÁJENÍ: 2. 10. 2017

ORIENTÁLNÍ TANCE
Náš kurzovní evergreen opět nabízí možnost 
uvolnit se od celodenního stresu. Vezměte si
na sebe to, v čem se cítíte dobře a zapojte se!
Doporučuje devět břišních tanečnic z deseti!

Lektorka: Svatava Kaletová
Kurzovné: 600 Kč  / 10 lekcí; 80 Kč / 1 lekce

ÚT 18.00 – 19.30
ZAHÁJENÍ: 19. 9. 2017

POWERJÓGA
Dynamické cvičení jógy moderní doby, které
je zaměřeno na uvolnění, protažení a posílení
celého těla. Po lekci powerjógy budete odpočinu-
tí a vitální. To může potvrdit více než třicet kur-
zistů, kteří navštěvovali kurz v jarním termínu. 

Lektorka: Anna Biolková
Kurzovné: 900 Kč / 12 lekcí; 90 Kč / 1  lekce

ČT 17.45 – 19.15
ZAHÁJENÍ: 5. 10. 2017

ARTETERAPIE
Máte chuť tvořit nebo zlepšit své tvůrčí schop-
nosti? Hledáte způsob relaxace? A zároveň byste 
se o sobě chtěli něco dozvědět?

Arteterapeutická setkání pro vás budou správnou 
volbou. Výtvarný projev je pro člověka přiroze-
ným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, 
postojů ke světu i k sobě samému. Arteterapie je 
i oblíbenou metodou sebepoznání a komunikace.

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 700 Kč / 10 lekcí; 80 Kč / 1 lekce

ST 18.00 – 20.30
ZAHÁJENÍ: 13. 9. 2017

DIVADELNÍ
IMPROVIZACE
Chcete si zlepšit komunikační dovednosti, vy-
jadřovací schopnosti, imaginaci i sebevědomí? 
Zapojte se do pravidelných kurzů divadelní im-
provizace a objevte v sobě skrytý herecký talent!

Lektor: Jaroslav Ryšavý
Kurzovné: 1200 Kč / 12 lekcí; 150 Kč / 1 lekce

PO 17.00 – 18.30
ZAHÁJENÍ: 11. 9. 2017

POCITOVÁ 
FOTOGRAFIE
BEZ PŘÍRUČKY
Na kurzu získáte přehled o stylech a druzích 
fotogra� e a vyzkoušíte si, jak se fotí v ateliéru 
s modelkou i v přírodě s dobrou náladou. 
V průběhu kurzu bude každý pracovat na své 
vlastní fotogra� cké prezentaci. Vzniklá portfolia 
kurzisté představí na absolventské vernisáži. 
Tam bude také příležitost zkusit si uvést své 
„dílo“ veřejnosti.

Lektorka: Lenka Barrie
Kurzovné: 1200 Kč / 10 lekcí; 150 Kč / 1 lekce

ÚT 9.00 – 10.00
ZAHÁJENÍ: 12. 9. 2017

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PRVKY JÓGY
Aktivita pod vedením paní Věry Řehové probíhá 
v pomalém tempu a šetrným způsobem, cvičení 
je vhodné i pro seniory. Cílem je posílení fyzické 
i psychické kondice, oddálení příznaků stárnutí 
a opotřebování organismu či zlepšení koordinace 
pohybů.

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč / 12 lekcí; 60 Kč / 1 lekce

ČT 8.30 – 9.30
ZAHÁJENÍ: 21. 9. 2017

CVIČENÍ PRO SENIORY
S přibývajícím věkem bychom měli svému tělu 
věnovat zvýšenou péči. Cvičení pro seniory se 
zaměřuje na kloubní pohyblivost, zahrnuje posi-
lovací i protahovací cviky a je sestaveno tak, aby 
bylo nenáročné, ale efektivní.

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 500 Kč / 12 lekcí; 50 Kč / 1 lekce

ÚT 16.30 – 17.30
ZAHÁJENÍ: 12. 9. 2017

CVIČENÍ PRO
ZDRAVÍ S PILATES
Hodina zdravotních cviků vedena formou Pilates 
tak, aby ji zvládli všichni. Obnovuje celkovou vi-
talitu, zmírňuje chronickou únavu a stres. Lekce 
jsou obohacovány používáním overballů, činek 
a osilovacích gum...

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč / 12 lekcí; 60 Kč / 1 lekce

ČT 17.00 – 18.00
ZAHÁJENÍ: 21. 9. 2017

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Je zaměřené na protažení, rozpohybování a posí-
lení kritických oblastí. Používáme cviky s prvky 
Pilates, jógy, relaxační a dechová cvičení.

Lektorka: Ivana Oramová
Kurzovné: 600 Kč / 12 lekcí; 60 Kč / 1 lekce 

KURZY ZÁŘÍ
AŽ PROSINEC 2017
Národní dům pro vás pravidelně připravuje pestrou nabídku kurzů. Na své si přijdou
milovníci pohybu, tance, výtvarného umění i fotogra� e. Předplaťte některý z podzimních 
kurzů sobě nebo svým blízkým. Přihlášky již teď na www.kulturafm.cz.

POHYBOVÉ

TANEČNÍ
KREATIVNÍ

ST 19.30 – 22.00
ZAHÁJENÍ: 13. 9. 2017

TANEČNÍ PRO
MANŽELSKÉ
PÁRY A DVOJICE:
ZAČÁTEČNÍCI
Určeno párům všech věkových kategorií,
které se chtějí zdokonalit ve společenském
tanci. Naučíme tancovat i úplná dřeva, uvidíte!

Lektoři: Jana Šodková a Jaroslav Jaglarz
Kurzovné: 2 200 Kč / 8 lekcí + závěrečná / pár; 
300 Kč / jednorázový vstup

Přihlášky a informace

k platbám naleznete na

webu www.kulturafm.cz

nebo na e-mailu

kurzy@kulturafm.cz

Oceněný úspěšný realizátor kulturních snů Petr Korč



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  12  ≈ Programová nabídka

120 Kč / 100 Kč, Filmový klub, pre-
miéra.

Pá 15. – Ne 17. 9. v 17.00
Emoji ve filmu

USA, animovaný / dobrodružný / 
komedie, 2D, přístupný, dabing, 97 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let, pro děti.
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

Komentované prohlídky 
židovského hřbitova

3. září
ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00

Jaromír Polášek z Muzea Beskyd

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz

9. 9. od 8.30, Ostravice, u Opičárny
Lysohorská nej… aneb co jste 

ještě nevěděli
Cena výstupu: 50 Kč/os. 
Nutná rezervace předem – 
603 264 058 nebo info@beskydy-
-info.cz.

16. 9. v 9.00 – 13.00, Malenovice
Beskydy objektivem 

aneb foťte jinak, foťte lépe
Minikurz fotografování.
Vstupné: 200 Kč, nutná rezervace 
janovska.dagmar@beskydy-info.cz 
nebo 558 646 888.

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK

Otevírací doba:
út, st, pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 10.00 – 17.00

STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

750 LET FRÝDKU-MÍSTKU
Výstava přibližuje proměny města 
od jeho založení do aktuální přítom-
nosti. Výstava potrvá do neděle 10. 
září.

ŽIVÉ HOUBY V MUZEU
Pouhý jeden týden potrvá výstava, 
během které si návštěvníci muzea 
budou moci zblízka prohlédnout 
a porovnat nejrůznější druhy jed-
lých, nejedlých i jedovatých hub. 
V rámci výstavy proběhne pod 
vedením J. Lederera v sobotu 9. 
září mykologická vycházka na Pal-
kovické hůrky. Výstavu si můžete 
prohlédnout od 7. do 12. září ve vý-
stavní síni Frýdeckého zámku. Výji-
mečně bude výstava přístupná také 
v pondělí 11. září, kdy zde bude pro 

Vstup zdarma.
konec září 

United Colours 750 F≈M vol. 3 
Třetí fáze streetart festivalu United 
Colours, který letos zdobí Frýdek-
-Místek nástěnnými malbami. 

Po 4. 9. – Pá 29. 9., Národní dům
Veseléto 2017 

Výběr fotografií z letních akcí Kul-
turyFM. Jazz ve městě, Odpoutaná 
scéna, Pivopění a další na fotografi-
ích Josefa Mohyly, Jaroslava Šlach-
ty, Miroslava Holinky a dalších. 

PŘEDPLATNÉ 2017/2018
Co je v této sezóně nového?
Jednotlivým divadelním skupinám 
jsme dali sdělnější názvy. Kdo si 
předplatí skupinu Silné příběhy, 
dočká se šesti představení o spleti-
tých životních osudech a vždy ak-
tuálních společenských tématech 
a uvidí osobnosti divadelního světa 
jako Simona Stašová, Miroslav Tá-
borský nebo Stanislav Zindulka. 
Představení skupiny Chytré roz-
ptýlení nás s humorem a nadsázkou 
vezmou do nostalgické minulosti 
i trpké reality současnosti, a to pro-
střednictvím hereckých výkonů 
Evy Holubové, Miroslava Etzlera 
nebo Oldřicha Navrátila. Ostrav-
ská divadla jsou letos kompletní 
přehlídkou všech profesionálních 
ostravských divadel. Uvidíme i oce-
něného Marka Cisovského. Skupina 
Zámecké koncerty se nově jmenuje 
Komorní koncerty. Kvůli plánova-
né rekonstrukci zámku se koncerty 
přesouvají do historického sálu ZUŠ 
na Hlavní ulici 11 v Místku. Před-
platné 2017/2018 je volně v prodeji 
do 22. 9. včetně. Prodávají ho vý-
hradně v BIC F≈M.

KURZY ZÁŘÍ 2017
Národní dům pro vás již nyní při-
pravil pestrou nabídku podzimních 
kurzů. Na své si přijdou milovníci 
pohybu, tance, výtvarného umění 
i fotografie. 

POHYBOVÉ KURZY
Orientální tance 
Powerjóga
Zdravotní cvičení s prvky jógy
Cvičení pro zdraví s Pilates
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví
TANEČNÍ KURZY
Taneční pro manželské páry a dvoji-
ce – začátečníci
KREATIVNÍ KURZY
Divadelní improvizace
Arteterapie
Pocitová fotografie bez příručky
Informace a přihlášky na www.
kulturafm.cz nebo na e-mailu filip.
simecek@kulturafm.cz 

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 13. 9. v 19.00

Padesátka 
mimo předplatné, A Studio Rubín
Pavka je nejstarším žijícím členem 
tradiční běžkařské rodiny. Bojí se, 
že syn Jura nedokáže naplnit jeho 
odkaz, protože místo Jizerské pa-
desátky ho totiž zajímají manželky 
rolbařů a členů horské služby. 

Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Pra-
chař, Marek Taclík

VÝSTAVY
Po 4. 9. – Pá 29. 9. 
Více-méně=více

Výstava zahrnuje soubor semest-
rálních prací, včetně bakalářské, 
na téma „Za zavřenýma očima“, 
což je zpracování entoptických fe-
noménů, které vnímáme ve tmě 
jako různé obrazce. Vedle toho bude 
doplněna o různé skici a menší ob-
rázky z celkové tvorby, včetně cesty 
po Peru. Tereza Petrovská studuje 
kresbu na ostravské Fakultě umění. 

KINO
Pá 1. - So 2. 9. v 17.00

Hurvínek a kouzelné muzeum
Česko / Belgie / Rusko, animovaný 
/ komedie, 2D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let, pro děti, premiéra.

Pá 1. 9. v 19.00 
Dunkerk a přednáška 
Radomíra D. Kokeše

Nizozemsko / VB / FR, historický 
/ akční / thriller, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč. Projekci předchází 
přednáška filmového historika Ra-
domíra D. Kokeše z FF MU v Brně.

So 2. 9. v 19.00
Srdečně vás vítáme

Francie / Belgie, komedie, 2D, 12+, 
titulky, 92 min., vstupné 110 Kč.

Ne 3. 9. v 16.30
Spider-Man Homecoming

USA, akční / sci-fi, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 110 Kč.

Ne 3. 9. v 19.00
Loganovi parťáci

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 119 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 4. 9. v 19.00
Den zdraví a sociálních služeb: 

Život začíná po stovce
Švédsko, dokumentární, 2D, pří-
stupný, titulky, 58 min., vstupné 
zdarma.

Út 5. 9. v 19.00
Den zdraví a sociálních služeb: 

Slyšet očima
Rakousko, dokumentární, 2D, ti-
tulky, přístupný, 89 min., vstupné 
zdarma.

Pá 8. – So 9. 9. v 17.00
Hurvínek a kouzelné muzeum

Česko / Belgie / Rusko, animovaný 
/ komedie, 2D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let, pro děti, premiéra.

Pá 8. – So 9. 9. v 19.00
Terminátor 2: Den zúčtování

USA / Francie, akční / sci-fi / thriller, 
3D, 12+, titulky, 130 min., vstupné 
140 Kč, premiéra.

Ne 10. a Út 12. 9. v 17.00
Velká oříšková loupež 2

USA, animovaný / komedie, 2D, 
přístupný, dabing, min., vstupné 
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let, pro 
děti.

Ne 10. 9. v 19.00
Tulipánová horečka

Velká Británie / USA, drama / ro-
mantický, 2D, 15+, titulky, 107 min., 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Út 12. 9. v 19.00
Španělská královna

Španělsko, komedie / drama, 2D, 
12+, titulky, 128 min., vstupné 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

HUDBA
So 2. 9. v 15.00 – 00.00, 

altán ve Smetanových sadech
Poslechovka v Zeleném sadu 

Přijďte se do parku pobavit s DJs 
a příznivci poslechovek a pohodově 
tak zahájit novou sezónu. 
Vstup zdarma.

Pá 15. 9. v 18.00, 
kostel sv. Jana a Pavla

Svatováclavský hudební festival: 
Jakub Jan Ryba – Stabat Mater 

mimo předplatné
Latinské oratorium Stabat Mater je 
vrcholným Rybovým dílem. Sklad-
ba vyniká skvělou instrumentací 
a my ji uslyšíme v podání Komor-
ního orchestru a sboru L’armonia 
terrena.
Joseph Haydn (1732–1809): Symfo-
nie f moll č. 49 „Pašijová“
Jakub Jan Ryba (1756–1815): Stabat 
Mater

FESTIVAL
So 16. 9. 15.00, Farní náměstí

Zažít město jinak 
I letos budou mít občané Frýdku-
-Místku možnost užít si město jako 
slavnost, při které se setkají se svý-
mi sousedy, užijí si kultury a ochut-
nají místní dobroty. Tentokrát vyra-
zíme přímo doprostřed Místku, a to 
na Farní náměstí, i do uličky ústící 
na ulici U Staré pošty. Pečete domá-
cí dobroty? Hrajete na nějaký zají-
mavý hudební nástroj? Provozujete 
pouliční divadlo? Malujete? Máte 
neziskovku nebo firmu, kterou byste 
chtěli na akci prezentovat? Fantazii 
se meze nekladou – dejte nám vě-
dět o svých nápadech a zapojte se. 
Vstup zdarma.
Kontakt: linda.hartenbergerova@
kulturafm.cz, 776 516 939.

TANEC
So 16. 9. v 19.00, Národní dům

Tančírna 
První Tančírna letošní sezóny. Při-
jďte si osvěžit taneční kroky kla-
sických tanců a rozloučit se s létem 
do Národního domu. Čeká vás Jana 
Šodková za DJským pultem a ob-
líbený fotokoutek pana Mohyly. 
Přímo na místě se můžete nechat 
ozdobit UV barvami bodypainter-
kou Larou Dorda. Tradičně platí 
dresscode společenský oděv a obuv. 
Další Tančírna bude v pátek 6. 10. 
Vstupné 80 Kč v předprodeji/100 Kč 
na místě.
VÝSTAVY A UMĚLCI V AKCI

Pá 15. 9. – Ne 8. 10. / 
vernisáž Pá 15. 9., 

textilka na Těšínské ul.
Sousedé 

Výstavu uvádí KulturaFM a 9,99%
Stylové interiéry bývalé textil-
ní továrny na přelomu září a října 
zaplní díla výtvarného sdružení 
9,99%. Na vernisáži vystoupí kape-
ly Doktor Schneberger a München 
Konflikt. Výstava bude v objektu 
paralelně s výstavou připomínají-
cí současnost a minulost Slezanu. 
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vás otevřena mykologická poradna.
25 LET SENIORGYMNÁZIA

Ohlédnutí za 25 lety činnosti Se-
niorgymnázia v Muzeu Beskyd 
na fotografiích a vzpomínkových 
materiálech. Výstava potrvá od 18. 
září do 1. října.

ANTONÍN KROČA
Mistr expresionismu z údolí říčky 
Ondřejnice v srdci Rychaltic po le-
tech vystaví svá díla ve výstavních 
síních Frýdeckého zámku. Výstavou 
zároveň autor oslaví své životní ju-
bileum. Vernisáž ve čtvrtek 21. září 
v 17 hodin, výstava potrvá do 13. 
listopadu.

DĚNÍ V MUZEU:
Mykologická poradna 

Každé pondělí vám s houbařskými 
nálezy poradí Jiří Lederer. 
Botanická a bryologická poradna 
Pokud vás zajímají mechorosty nebo 
planě rostoucí rostliny, máte opět 
možnost přijít do muzea, kde vám 
poradí bryoložka Jana Tkáčiková 
a botanička Petra Juřáková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin na přírodovědném 
úseku Muzea Beskyd Frýdek-Mís-
tek (Langův dům, Hluboká 66), 
do 30. října. 

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA – hledačka
Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledačka 
je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. 

Neděle 3. září v 13.00, 14.00, 
15.00 a 16.00 hodin

Židovský hřbitov ve Frýdku
Poslední komentovaná prohlídka 
v letošním roce. Na tuto prohlídku 
je vstup volný, maximální délka jed-
notlivé prohlídky je 45 minut, vstup 
je hlavní branou z ulice Slezská. 

Pátek 8. září v 16.30 hodin – sraz 
u kašny na Zámeckém náměstí

Frýdkem a Místkem 
v jedné stopě

Další projížďka po Frýdku-Místku 
v recesistickém duchu – uvítáme, 
když přijedete na koloběžce, tříkol-
ce nebo na jízdním kole. V případě 
nepříznivého počasí náhradní pro-
gram.

Sobota 9. září 2017 v 9.30 hodin
Mykologická vycházka 

Do evropsky významné mykologic-
ké lokality Palkovické hůrky se vy-
dáme s předním regionálním myko-
logem Jiřím Ledererem. Sraz v obci 
Hukvaldy, místní část Krnalovice, 
na rozcestí asi 100 m od Krnalo-
vického tisu. (GPS 49.6456769N, 
18.2435614E)

Neděle 10. září 
od 10.00 do 17.00 hodin

Dny evropského dědictví
Expozice a výstavy muzea otevřeny 
ZDARMA. Literární klub P. Bezru-
če uvede hodinové pásmo k výročí 
P. Bezruče v Rytířském sále Frýdec-
kého zámku.

Neděle 10. září od 15.00 hodin
Derniéra výstavy  

750 let Frýdku-Místku
Komentovaná prohlídka výstavy 
750 let Frýdku-Místku s průvodním 
slovem autorů.

Pátek 22. září 2017 v 16.30 hodin 
– sraz před budovou nádraží ČD

Pojďte s námi po Frýdku
Další z vycházek, které mapují 
historii města – historie dopravy 
ve městě, bývalý hotel Škrabal, 
Neumannova vila, kde stávaly Ne-
umannovy kasárny, Novákův palác, 
bývalá německá školka a další.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2017 – leden 2018
(zahájení v týdnu od 18. 9. 2017)
Frýdek – Centrum Jógy v denním 
životě, E. Krásnohorské 2254 (5. 

ZŠ)
Pondělí – při bolestech zad a kloubů, 
začátečníci, pokročilí
Úterý – mírně pokročilí, při boles-
tech zad, začátečníci
Středa – mírně pokročilí, začáteč-
níci
Čtvrtek – začátečníci, mírně pokro-
čilí

Místek – Mateřská škola, 
Anenská 656

Středa – začátečníci, mírně pokro-
čilí

Místek – Mateřská škola, 
Svatopluka Čecha 170

Pondělí – mírně pokročilí, začáteč-
níci
Více informací na www.joga.cz/

frydek-mistek/kurzy.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com

www.lidovydum-fm.cz
9. 9. v 8.00 – 12.00, velký sál

AVÍZO BAZAR 
- prodej dětského oblečení z druhé 

ruky
15. 9. 17.00 – 21.00, velký sál

ČAJ O PÁTÉ 

- pořádá Klub seniorů města
Vstupné: 50 Kč.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Antonínovo náměstí v Místku 
Yin jóga

Katka Polomská - tel.: 737 976 885
Každou neděli od 3. 9. v 17.30 – 
19.00

Muzikohrátky pro děti 
– ukázková lekce

Vlaďka Gavlasová - tel.: 730 815 782
Každé pondělí v sudý týden, od 11. 
9. v 16.30–17.30

Terapeutická jóga, kurz
Eva Berkana - tel.: 603 793 595
Každé úterý od 12. 9. v 16.30 – 18.30

Ashtanga vinyasa jóga – kurz
Monika Lepková - tel.: 775 348 567
Každé úterý od 12. 9. v 18.30 – 20.30

Tai-chi – začátečníci, kurz
Michal Poledník - tel.: 602 374 038
Každou středu od 13. 9. v 17.00 – 
18.15

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová - tel.: 774 319 609
Každý čtvrtek od 7. 9. v 18.40 – 
20.00

Jóga pro pokročilé, kurz
Eva Berkana - tel.: 603 793 595
Každý čtvrtek od 14. 9. v 16.30 – 
18.30

Yoga wheel – otevřené lekce
Monika Lepková - tel.: 775 348 567
Každý čtvrtek od 14. 9. v 8.30 – 
10.00

Oshovy dynamické meditace
Karel Škola - tel. 774 572 195
15. 9. v 18.00 - 19.30

Můžeme měnit rodový kód?
Žanna Školová - tel.: 775 937 857
16. 9. v 9.00 – 15.00

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz.
DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ kLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 
BALÍČEK: Cvičení a plavání v jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 

Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 
roku
Na všechny programy je třeba se 
předem telefonicky objednat!

JuNák – ČESkÝ SkAuT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 
tel.: 774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz

HOrSkÝ kLuB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí 

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
PODZIMNÍ CYKLUS 

PRAVIDELNÝCH KURZŮ 
začíná v týdnu od 18. 9. podle aktu-
álního rozvrhu. 
14. 9. – 16–18 h. – ZÁPIS do pravi-
delných kurzů. 
V pondělky 19.30 – 21.00 speciál-
ní kurz TECHNIKY HLADINY 
ALFA, hluboké relaxační techni-
ky, které rovněž spadají do oblasti 
PRATJAHÁRY. 
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filozofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
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a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení 
koncentrace, statická a dynamická 
meditace, relaxační techniky, senio-
ři, hathajóga se saunou, cviky zamě-
řené na problémy s páteří aj. a speci-
ální kurz techniky hladiny alfa. 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
PRO KVALIFIKACI INSTRUK-

TOR JÓGY II. TŘÍDY – pro 
školní rok 2017–2018.

22.–24. 9. – první seminář, zahájení 
školení.
Vážení přátelé, věříme, že si z na-
šeho programu vyberete ten pravý. 
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, 
info@pomadfm.cz,

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistent-

ky 
(zdarma – na základě indikace 

lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
7. 9. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
25. 9. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

20. 9. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.00
Středa – 16.15

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE
Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

3. 10., 10. 10., 24. 10. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

3. 10., 10. 10., 24. 10. – 10.00 h.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Dne 3. 9. se uskuteční besedy 

v 10 h a 12 h.
Více informací na  
www.pomadfm.cz

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz

www.charitafm.cz/nezbeda 
4. 9. Ahoj Prázdniny

- Účast na akci, prezentace NZDM. 
Klubovna uzavřena.

7. 9. Účast na dni sociálních 
službách

8. 9. Co a jak v novém 
školním roce

- Cíle a přání, pravidla provozu.
15. 9. Pečení z ovoce

Od 13. září začíná KONZULTAČNÍ 
DEN – den, určený pro jednotlivce 
nebo skupinu, kteří si předem do-
mluví doučování nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz,

Instagram: @dancepointfm, 
tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Při-
jďte se podívat a zatančit si do krás-
ných prostor!

!!!NOVÉ TANEČNÍ KURZY 
NA ROK 2017/18!!!

*ON-LINE REGISTRACE 
ZAHÁJENA*

*DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
20. 9. OD 16.00*

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) – začátečníci, rozvíjení 
motoriky a přirozeného pohybu těla 
formou tance. Hip-hop, house dance 
a další streetové styly.
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) – začáteč-
níci. Hip-hop, house dance a další 
streetové styly. Pro mírně pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dance-
point.
HOBBY BALET (6–9 let) – začá-
tečníci, základy baletu, rytmické 
pohybové dovednosti, nácvik cho-
reografie.
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–1 5 let) – začátečníci. Jednot-
livé lekce budou zaměřeny na tech-
niku stylu disco dance, základy 
rotací, skoků a gymnastických vari-
ací. Pro mírně pokročilé a pokročilé 
máme také formy kurzu přípravky 
a taneční skupiny Dancepoint. 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu 
i výhodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY – Choreografie 
a krokové variace těchto lekcí jsou 
přizpůsobeny tak, aby se daly tanco-
vat samostatně. Čeká vás směs nád-
herných podmanivých tanců jako 
jive, cha cha, rumba, ale také mam-
bo. Vyučuje oblíbený lektor V. Uher.
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) – Přijďte si zkusit hip-
-hop, house dance a další streetové 
styly. Začít se dá v každém věku! 

Nový a oblíbený kurz nejen pro ro-
diče.
DANCEHALL – Taneční styl plný 
dynamiky, vyzývavosti, ale záro-
veň dá zabrat vaší fyzičce. Z velké 
části čerpá z techniky izolovaných 
pohybů pánve a boků, používá tech-
niku zvanou afroshake. Lektorka se 
vzdělává přímo na Jamajce.
CONTEMPORARY – současný 
tanec, nebo též scénický tanec, kom-
binuje techniku baletu a moderních 
tanečních technik.

ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 

KURZŮM NAJDETE NA
WEBU.

pENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

GALErIE POD záMkEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20 h.

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

7. 9. v 18.00 – 21.00
Veřejná přednáška mladé generace 

regionálních architektů.
9. 9. v 16.00 – 22.00
SLEZAN 01 FEST 
24. 9. v 8.30 – 17.00

Frýdecko-místecký psí den 
Podrobnosti k akcím naleznete 

na www.zoofm.cz

CATENA MUSICA

www.catenamusica.cz
Neděle 17. září v 15.30, Farní kostel 

Sv. Jana Křtitele ve Frýdku
Koncert Pěveckého sboru 

Catena musica 
Tato akce se koná v rámci progra-
mu Dny evropského kulturního 

dědictví.

CAMpANA

Campana – Mezinárodní Montes-
sori mateřská škola a Montessori 

centrum
P. Holého 400, Frýdek – Místek

www.skolacampana.cz
info@skolacampana.cz 

tel. 774 161 802
V Montessori centru nabízíme 
vzdělávací aktivity pro rodiče 
a děti ve věku od 18 měsíců do 10 
let. Pro nejmenší děti provozujeme 
Miniškolku a pravidelné aktivity 
a akce pro rodiče s dětmi, pro starší 
děti pak hravé a poznávací zájmové 
kroužky. Činnostmi navazujeme 
na Rozekvítek – Montessori cent-
rum a mateřská škola. 

Naše týdenní nabídka 
pro školní rok 2017/2018

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90 
minut)
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi (60 
minut)
Angličtina pro děti (2x30minut) 
a pro rodiče s dětmi (2x60 minut) 
Španělština pro děti (2x30 minut)
Veselá věda – pro zvídavé děti 
od školky po 1. stupeň ZŠ (60 minut)
Matematika pro zkoumavé děti ze 
školky a z 1. stupně ZŠ (2x60 minut)
Školní klub pro předškoláky (60 
minut)
Keramika pro děti a pro rodiče s dět-
mi od 2 do 4 let (60 minut)
Přijďte se k nám podívat.

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, 

WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO�(DLE�PROGRAMU):�PO�1800�-�200,�ÚT�až�ČT�1800�-�2400,

PÁ�a�SO�1800-400�ZAČÁTKY�AKCÍ�v�2000,�ZAČÁTKY�KONCERTŮ�VE�2100

HuDEBNÍ kLuB STOuN

29. 9. - No!se w/ Zardonic

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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HLAVNÍ ÚČETNÍ  
Více informací na: 
www.hpfm.cz  

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
         

fyzické i psychické 
potíže

www.tanja.webnode.cz
tel. 604 916 098 
T. Horníčková

kINO PETrA BEzruČEPoliklinika 
v Místku 

pronajme 
prostor 25 m2 

s klimatizací, výtah, 
nejlépe pedikúra.

Tel.: 603 254 322
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

SKUPINOVÁ CVIČENÍ regenerace páteře 
– SM systému a Chi-toningu

formou kurzu od 12. 9. 2017 do 25. 1. 2018 (17 h.), 
následně od února 

úterý: 15.55 - SM systém pro začínající /dospělé, 
17.00 - SM systém pokročilí, 18.05 - Chi-toning 

čtvrtek: 15.55 - SM systém pro začínající /žáky 6.-9. tříd, 
17.00 - SM systém pokročilí, 18.05 - SM systém pokročilí 

 6. ZŠ, ul. Pionýrů, Frýdek–Místek, vede Mgr. Pavla Žůrková 
Přihlášky a info na mob. č. 724 078 935. Možno i individuálně.

Včelařské 
slavnosti

16. 9. od 13.00
Včelařský naučný 
areál Chlebovice

ZÁPIS 7. 9. 
od 15 h.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL rozdělí le-
tos  neziskovým organizacím 2 mil Kč.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje 
příjem žádostí o  udělení finanční podpory. 
Tato výzva je určená organizacím či jednot-
livcům, kteří nám zašlou zajímavý projekt se 
zaměřením na  aktivity dětí a  seniorů v  ob-
lasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociál-
ních služeb.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodo-
bě podporuje kvalitnější péči o děti s mentál-
ním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání 
a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá seni-
orům k důstojnému a plnohodnotnému životu.

 Pro získání finanční podpory Vašeho pro-
jektu realizovaného v  Moravskoslezském 
kraji v roce 2017, posílejte své žádosti v ter-
mínu od 1. září do 20. října 2017. Jak zažádat 
o podporu a další informace o Nadačním fon-
du najdete na webu www.vitkovicesteel.com. 
O  přidělení finančních příspěvků rozhodne 
správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE 
STEEL do 15. listopadu 2017.

V případě dotazů, prosím, použijte e-mail 
nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Znovuvysvěcení oltáře v kostele sv. Martina
ve Skalici při mši svaté 10. 9. v 10 hodin


